
Анотація навчальної дисципліни 

«Управління продажем» 

Продаж — першочергове питання, вирішенням якого займаються на 

всіх рівнях управління: від керівника корпорації підприємства, орга нізації до 

відповідного менеджера або спеціаліста. Розкрито теоретичні та практичні 

питання формування систем продажу, маркетингових каналів, організації 

продажу промислової продукції та товарів народного споживання, 

процедурного та інформаційного забезпечення управління продажем, 

управління торговим персоналом, організації контролю та аналізу витрат 

системи продажу. 

Мета дисципліни: дати здобувачам теоретичні знання та практичні 

навички щодо формування системи продажу, створення і функціонування 

маркетингових каналів; управління торговим персоналом.  

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Управління продажем» 

(sales management) вивчається у безпосередньому  зв’язку  з  основними  

методологічними  і  організаційно-економічними  положеннями  теорії  

маркетингу, а також з іншими дисциплінами, важливими для підготовки  

фахівців: макро– і мікроекономікою, підприємництво, менеджмент тощо.     

Після повного опанування  дисципліни здобувач повинен знати як 

науково обґрунтовано розробляти організаційно-економічну маркетингову  

програму дій підприємства у сформованому ланцюжку комунікацій,  

спрямовану на підвищення ефективності та конкурентоздатності 

підприємства в цілому, пов'язану з формуванням, організацією  й  розвитком: 

каналів збуту (комерціалізацією); раціональною системою руху товару; 

системою маркетингових комунікацій (в частині особистого продажу та 

стимулювання збуту); управління торговим персоналом.  

Для подальшої практичної діяльності здобувач повинен уміти: 

самостійного планувати довгострокові заходи ринкового закріплення та 

зміцнення конкурентних позицій; планувати стратегічну і поточну діяльність 

підприємства в сфері розподілу та руху товарно-матеріальних ресурсів; 



планувати логістичну діяльність; робити підготовку документів для 

прийняття управлінських рішень з управління продажем на основі 

рекомендацій, сформульованих в результаті проведених  маркетингових 

досліджень; надати маркетингове та інформаційне забезпечення формування 

й реалізації бізнес-рішень щодо управління продажем товарів та послуг; 

планувати стратегічну й тактичну діяльність підприємства в процесі продажу 

товарів та послуг, показники оцінки ефективності функціонування каналів 

розподілу; займатися реалізацією заходів з підвищення ефективності роботи 

в каналах розподілу, а саме, організацію  та проведення переговорів з питань 

маркетингу,  комерційної діяльності, укладання договорів і угод, зокрема, 

аналіз клієнтської бази підприємства та експертизу клієнтів; приймати 

рішення щодо розробки ефективної програми продаж, програм лояльності; 

розробляти методологію й методику обґрунтування інноваційних 

маркетингових проектів в сфері продажу; управляти торговим персоналом в 

процесі маркетингової та підприємницької діяльності.  

Розуміти: 

теоретичні положення, висновки та методичні рекомендації, які є важливим 

підґрунтям для вирішення проблемних прикладних питань щодо 

організаційних умов використання каналів розподілу підприємствами-

виробниками, формування збутової системи підприємства, пошуку 

компромісу у взаємодії суб'єктів економічної діяльності та оптимального 

розміщення ресурсів на вітчизняному ринку товарів та послуг з огляду на 

складні умови ведення стратегічних маркетингових дій в умовах кризово-

рецесійних явищ в економіці країни; логіку взаємопов'язаних етапів 

економічного процесу (закупівлі, транспортування, складування, 

розподілення та збуту й обслуговування) по доведенню товару до споживача; 

пріоритетні питання вибору, формування і організації системи продажу та 

дистрибуційної політики виробничих та торговельно-посередницьких 

підприємств, зокрема, оптимізації системи руху товару, планування 



діяльності в дистрибуційній політиці; можливості побудови системи продажу 

на принципах гармонізації 

Набуті знання і вміння реалізуються в майбутній професії при роботі на 

підприємствах сфери послуг, посередницьких і торгівельних організаціях, 

промислових і транспортних підприємствах, у науково-дослідних установах, 

консалтингових фірмах. 

Зміст дисципліни за темами: 

 

Концептуальні засади управління продажем: сучасні тенденції. 

Побудова системи продажу на принципах гармонізації. 

Організація продажу.  

Маркетинг в сфері продажу. 

Інформаційне та процедурне забезпечення управління продажем. 

Стратегія і тактика управління продажем. 

Прогнозування та планування продажу 

Управління продажем на промисловому ринку. 

Управління продажем у сфері послуг. 

Управління торговим персоналом 

Інтенсифікація комерційних зусиль в процесі продажу. 

Маркетинговий аналіз та оцінка ефективності продажу. 
 


